
Vladimir Putin – Het Grote Plan (1 / 3) 

 

We zullen proberen een voorlopige analyse van het slagveld in Oekraïne te maken aan de hand 

van berichten, ontdaan van propaganda en het interpreteren van kaarten.  

Maar eerst is van belang om te weten dat het Russische parlement een wet heeft aangenomen 

als reactie op de magnifiek gecoördineerde westerse sanctiepolitiek. Om met Rusland in de 

nabije toekomst nog zaken te kunnen doen, zullen in het vervolg drie hindernissen moeten 

worden genomen.  

(1) De onderneming en het management moet van onbesproken gedrag zijn. 

(2) De voorgenomen transacties moeten worden gepresenteerd aan een speciale 

parlementscommissie, die het voorstel vervolgens aan de Doema moet voorleggen ter 

goedkeuring. 

(3) Bij goedkeuring door de Doema moet de regering tot ratificatie overgaan. Of het afwijzen.  

In het geval dat bijvoorbeeld een staat als Nederland handel wil drijven, zal hetzelfde gelden. 

De STAAT DER NEDERLANDEN is als onderneming geregistreerd in Washington D.C. en 

het management moet van onbesproken gedrag zijn. 

Ieder land of bedrijf dat heeft meegewerkt aan de sanctiemaatregelen wordt aan nader 

onderzoek onderworpen. De eenduidigheid van de sancties door (vrijwel uitsluitend) WEF 

leden roept herinneringen op aan de volkomen gelijkgeschakelde media terreur na de 

afkondiging van een pandemie door middel van het codewoord “COVID-19”. Alsof er geen 

andere mogelijkheid is, alsof men wordt gedwongen. Censuur zorgt voor eliminatie van 

nuancering, laat staan kritiek. Dat gebeurt nu weer en Rusland lijkt het lijdzaam aan te zien.  

 

De situatie op het slagveld na 13 dagen 

Zo was de situatie volgens Russische bronnen 2 dagen na de inval van de voorhoede van het 

leger én de bombardementen van doelen verspreid over heel Oekraïne. Daarvan weten we nu 

dat het biowapenlaboratoria zijn die direct als eerste moesten worden vernietigd.  



26 februari 2022  

Na een kleine week is te zien dat de Russische troepen aardig zijn opgeschoten. Doorgestoten 

tot voorbij Kiev, de oostelijke grensstreek veiliggesteld, een omsingelingsbeweging van 11 

Oekraïense divisies die tegenover de beide Volksrepublieken zijn gestationeerd. Ook is een 

aanmerkelijk gebied vanuit de Krim heroverd en worden pogingen ondernomen om de grote 

kerncentrale van Zaporizhia onder controle te krijgen. 

 
03 maart 2022  

Dan de situatie van gisteren en vanmorgen, inmiddels zijn we een week verder. Te zien is dat 

Kiev binnenkort zal zijn afgesloten, maar in het zuiden is geen winst geboekt. Ook is de 

omsingeling van het Oekraïense Donbass leger nog steeds niet voltooid. Mariupol in het zuiden 

is een nazi bolwerk en is volledig ingesloten, maar kan door de Russen niet worden aangepakt 



wegens gevaar voor de burgerbevolking. Vluchtcorridors worden door de nazi’s beschoten en 

met landmijnen bezaaid. 

08 maart 2022 

09 maart 2022  

 

Is hier sprake van een patstelling, om in schaaktermen te blijven? 

Als we de laatste twee kaarten goed bestuderen, dan valt op dat de frontlinies op verschillende 

plaatsen zijn teruggetrokken, alsof er geconsolideerd is. Er is geen omtrekkende beweging rond 

Kiev meer. Het Donbass leger van Oekraïne lijkt meer lucht te krijgen. De Oekraïners 

verschansen zich in woonwijken van de steden, voor Russische troepen onmogelijk om uit te 

schakelen zonder daarmee massaal burgers te doden. De humanitaire corridors worden 

regelmatig beschoten en overal worden booby traps aangelegd door het Oekraïense leger. 



Rapporten ter plekke spreken uitsluitend over Oekraïense troepen die woonwijken en 

vluchtroutes beschieten. Het Oekraïense regime heeft belang bij volle woonwijken. Het wordt 

een uiterst vuile oorlog. 

Maar welk onderliggend plan wordt hier nu uitgevoerd. De biowapenlaboratoria zijn ongeveer 

allemaal uitgeschakeld, de luchtmacht bestaat niet meer (een deel is uitgeweken naar 

Roemenië!), de marine is tot zinken gebracht. Speciale Spetsnaz eenheden zijn diep 

doorgedrongen in het binnenland en hebben verschillende missies op hun naam staan, onder 

andere het bevrijden van honderden gekidnapte Russische kinderen.  

Het Russische leger had het land binnen een week op de knieën kunnen krijgen. Wat we zien is 

dat bij de grondtroepen wordt gewerkt met vrij gedateerd materiaal. Vlak over de grens staan 

grote gemotoriseerde legergroepen bestaande uit tientallen divisies met de modernste 

gevechtsuitrusting “in de wacht” – met het geweer aan de voet.  

Na 13 dagen zien we verder nog twee opvallende ontwikkelingen.  

(1) Het hoefijzer in het oosten. Het lijkt alsof het leger niet bij machte is de tang te sluiten en 

90% van de tegenstander in een wurggreep te houden tot de munitie is verschoten. Waar wacht 

men op?  

(2) Misschien herinnert u zich dat we ons eerder al eens hebben afgevraagd, waarom er geen 

afsluit offensief in het Westen van Oekraïne wordt uitgevoerd. Alle grenzen kunnen dan worden 

afgesloten om te voorkomen dat hulp vanuit de NATO kan worden geleverd in de vorm van 

wapens, munitie, huurlingenlegertjes, nazi sympathisanten en “humanitaire” bijstand.  

Afsluiting Deel 1 

Het lijkt een domme fout om de poorten naar het Westen open te laten en op deze manier de 

bevoorrading van het lamgeslagen Oekraïense leger en nazi gespuis intact te houden, ondanks 

een enkel bombardement van een konvooi. Maar omdat Russen niet dom zijn en verreweg de 

meeste schaakgrootmeesters hebben geleverd moeten wij die conclusie niet te snel trekken.  

(1) De NATO moet zich noodgedwongen afzijdig houden omdat de Amerikanen geen 

aanstalten maken om de Russen te dwarsbomen in een gewapend conflict. De laatste 

Amerikaanse troepen zijn een week voor de Russische inval uit Oekraïne teruggetrokken.  

(2) Buurlanden en leden van de NATO hebben te kennen gegeven dat er vanaf hun grondgebied 

geen gevechtsvliegtuigen tegen de Russen mogen opereren. Polen heeft de Amerikanen en 

Duitsland Mig-29 aangeboden om aan Oekraïne te leveren.  

(3) De landen die daadwerkelijk wapens aan het regime in Kiev leveren zijn Duitsland en 

Nederland.  

Dit laatste punt is het begin van “Vladimir Putin – Het Grote Plan (Deel 2)“.  

“Iedereen die wapens aan het nazi regime in Kiev levert moet rekening houden met 

maatregelen, welke nog nooit zijn vertoond in de geschiedenis.” 



Deze opmerking van Putin was ook gericht aan Israël, die wapens wil leveren aan Oekraïne. 

Een aanzienlijk tot de tanden bewapend vlooteskader ligt voor de kust van Libanon te wachten 

op orders.  

 

Vladimir Putin – Het Grote Plan (2 / 3) 

 

In vervolg op ons vorige artikel analyseren we wat de consequenties zijn van het abnormale 

gedrag van het Westen en de uitspraak van Vladimir Putin als hij spreekt over wat er gebeurt 

naar aanleiding van de sancties en wapenleveranties. Welke zijn deze consequenties, die hun 

weerga niet kennen?  

Wat betreft dat “abnormale gedrag” spreekt Putin met een videoboodschap in feite rechtstreeks 

het volk, de burgers, ons toe en zegt: 

“Wat de landen betreft die Rusland en zijn economie vijandig gezind zijn, weten wij dat zij hun 

burgers zeggen dat zij zich moeten voorbereiden op moeilijke tijden en koudere winters. Zij 

gebruiken de sancties die zij ons opleggen om te verklaren waarom het leven in hun landen 

slechter wordt, terwijl Rusland al zijn verplichtingen nakomt. Wat bijvoorbeeld de 

bevoorrading van Europa met energie betreft, zien wij de olie- en gasprijzen overal ter wereld 

stijgen. We zien ook dat olie en gas uit Rusland van de Amerikaanse markt worden geweerd. 

We zien de hoogste inflatie in de VS in zijn hele geschiedenis. Dus proberen ze ons de schuld te 

geven van hun fouten.” 

Daarnaast heeft de Russische president het meermalen over de “EU constructie”.  

De Duitse “Finanz-Konstrukt” GmbH moet de kastanjes uit het vuur halen en stelt zich daarmee 

op in de vuurlinie.  

Voorts zijn optisch gezien de eisen van Rusland met betrekking tot het staken van de gevechten 

in Oekraïne eenvoudig en duidelijk. De beide Donbass republieken moeten worden erkend, 

Oekraïne moet gedemilitariseerd worden, het land gezuiverd van nazi’s en de Krim behoort 

onherroepelijk bij Rusland. Het huidige Kiev regime is geen gesprekspartner meer nadat het 

leger heeft gecapituleerd. De eisen van Rusland worden dan automatisch dictaten en is Oekraïne 

vrij van het Westen.  

De schoen begint te wringen als er eisen worden gesteld aan een genormaliseerde situatie met 

het inmiddels dolgedraaide Westen. Gezien de beloften door de geallieerden gedaan aan Sovjet 

baas Gorbachov in 1991 moet de grens van de NATO terug naar het moment van ondertekening 

van het zogenaamde “Vier plus Twee” verdrag. De uitbreiding van de NATO zou niet aan de 

orde komen, waarbij de DDR als enige uitbreiding door Rusland werd toegestaan. Verder “geen 

inch” verder naar het Oosten. Om aan deze eis te voldoen moeten Polen, Tsjechië, Slowakije, 

Hongarije, Roemenië. Bulgarije, Slovenië, Kroatië, Albanië en de Baltische staten uit de NATO 

treden. Toetreding van Bosnië, Montenegro, Kosovo, Georgië, Zweden en Finland kan dan ook 

niet meer aan de orde zijn. Militaire verbanden met landen buiten de oorspronkelijke 



verdragszone dienen te worden geannuleerd. Dat betekent ook dat Amerikaanse bases buiten 

de NATO jurisdictie weg moeten.  

Voorts eist Moskou dat de Verenigde Staten al hun atoomwapens uit Europa weghalen.  

De functie van de NATO is dan feitelijk nihil geworden. De vraag is welke “constructie” het 

eerst in elkaar dondert: de NATO of de EU…. 

 

SCENARIO OORLOG 

NATO-leden verklaren Rusland de oorlog – uitleg. 

Met de instructies van de Rothschild Jezuïeten aan Britse parlementariërs kunnen we ons 

opmaken voor de ontrafeling van het circus wat wordt opgevoerd door onbeholpen slechte 

acteurs en kreupele acrobaten. Deze instructie is luid en duidelijk en geldt voor iedereen in het 

Westen: 

“In effect our current path, lack of military action, means that our global order is dead on its 

feet. I urge you to deploy more force against Russia and its proxies, step up ‘information 

warfare’ to correct opinion, especially online, and send weaponry to our friends in Ukraine. 

Without Ukraine the global order may not survive.“ 

“In feite betekent onze huidige weg, namelijk het uitblijven van militaire actie, dat onze 

wereldorde ten dode is opgeschreven. Ik dring er bij u op aan meer geweld in te zetten tegen 

Rusland en zijn handlangers, de ‘informatieoorlog’ op te voeren om de opinie te corrigeren, 

vooral online, en wapens te sturen aan onze vrienden in Oekraïne. Zonder Oekraïne kan de 

internationale wereldorde niet overleven.” 

Hij bedoelt uiteraard dat het wereldwijde Rothschild Imperium ten dode is opgeschreven en hij 

en zijn handlangers wereldwijd zullen worden opgejaagd en geëxecuteerd. Daarom roept hij op 

tot geweld tegen de uit de as van het Tsarenrijk opgestane aartsvijand Rusland. Het dwarsbomen 

van de wereldorde door de Tsaren dacht men geëlimineerd te hebben door hun handlangers 

Lenin, Trotsky en Stalin te installeren.  

De beproefde oude bankiersmethode is geld beschikbaar stellen voor oorlog en genocide.  

Wat Rothschild hier doet is Rusland de oorlog verklaren en in het voorbijgaan China dus ook. 

Door insinuerend “op de man” te spelen (Putin/Hitler/Xi Jinping) moet de indruk worden 

gewekt, dat wij, hoeders van de democratie, een paar gekken op moeten ruimen, anders komen 

onze vrijheden en normen in het geding.  

Alles om te voorkomen dat een verbond ontstaat tussen Rusland en Duitsland, waardoor het 

hele Europese continent wordt gedomineerd door deze twee staten met Frankrijk in een bijrol 

en de Britten geïsoleerd op een eiland. We zien dan ook sterke anti-Russische stemmingmakerij 

in Duitsland die doet herinneren aan die nare periode in de 30’er en 40’er jaren van de vorige 

eeuw. Russen zijn de nieuwe Joden. De Joden zijn de voorlopers van “ongevaccineerden”. 

Anders gezegd: 

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/03/04/nazi-broeinest-west-oekraine-onze-bondgenoten/


 

 

SCENARIO WAPENSTILSTAND 

Op 8 mei 1945 heeft het Duitse leger gecapituleerd en verdween het Derde Rijk in het niets. 

Het Duitsland van 1914 werd bezet gebied. De bezettende mogendheden waren de Verenigde 

Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Sovjet Unie, Frankrijk, Polen en in zekere mate 

ook Denemarken en Litouwen. Er is tijdens de wapenstilstandsonderhandelingen steeds 

gesproken over de grenzen van de Weimar Republiek anno 1937. Want voor de goede orde zij 

vermeld, dat er nimmer vredesverdragen zijn getekend, Duitsland is een niet bestaande entiteit, 

waarvan de belangen zijn ondergebracht in een Finanz GmbH, een holdingconstructie met 

aandeelhouders. 

Vanaf die overeengekomen wapenstilstand is er op 14 juni 1945 een Geallieerde Controle Raad 

ingesteld, welke de organisatie van de de-nazificering van het bezette gebied moest 

coördineren. De leden van die Raad waren de VS, de USSR, Frankrijk en het VK. Het 

voorzitterschap rouleerde, de eerste voorzitter was Frankrijk. Deze Kontrol Rat functioneert 

nog steeds en de rechtsopvolger van de USSR bij monde van Vladimir Putin of zijn Minister 

van Defensie Sjoigu is voorzitter.  



 

De manier waarop zich de strijd in Oekraïne aan het ontwikkelen is, roept vragen op.  

De enige twee landen die daadwerkelijk wapentuig Oekraïne binnen smokkelen zijn de 

Bondsrepubliek Duitsland en Nederland. De Russen beschouwen deze provocatie voor wat het 

daadwerkelijk is: een oorlogsverklaring. Het lijkt er op dat de schaakgrootmeester Putin een 

kant en klare val heeft opgezet en de poort wijd open houdt. Het vreemde is, dat de Duitsers 

oude DDR depots aan het leeghalen zijn en allerlei aftands wapentuig aan Oekraïne ter 

beschikking stellen. Nederland levert luchtverdedigingsmateriaal, oude Amerikaanse Stingers. 

Nog vreemder is het dat Polen (een bezettende mogendheid van Duitsland) een 30-tal Russische 

Mig-29’s wil leveren, maar dat die naar de Amerikaanse basis Ramstein zijn gevlogen om daar 

vervolgens buiten bedrijf te worden gesteld. Luid en duidelijk verkondigd, zodat de Russen dit 

niet gemist kunnen hebben. Alle landen blijven ver van een “oorlogsverklaring”, ook Frankrijk 

en het Verenigd Koninkrijk. De Wereldbank doneert € 700+ miljoen aan Kiev met 

garantstellingen van NATO-kandidaat Zweden en… NATO lid Nederland.  

Het is bekend dat een Duitse Bondskanselier voor zijn aantreden enige formaliteiten met de 

bezettende mogendheden heeft af te wikkelen. Hij krijgt van iedere ambassade een brief om te 

ondertekenen. 

Het Duitse eenwordingsverdrag (Zwei plus Vier Vertrag) bevat drie hoofdvoorwaarden, zoals 

overeen gekomen op 12 september 1990 en geratificeerd op 15 maart 1991. 

In detail werden de volgende zaken vastgesteld: 

(A) De definitieve Midden-Europese grenzen en daarmee het nationale grondgebied van het 

verenigde Duitsland met de verklaring dat Duitsland geen territoriale aanspraken maakt op 

andere staten. 



(B) De personeelssterkte van de Duitse strijdkrachten op 370.000 personen met de verklaring 

dat Duitsland afziet van de productie, gebruik en het bezit van ABC-wapens, alsmede van het 

voeren van aanvalsoorlogen. 

(C) Een akkoord over de terugtrekking van de Sovjettroepen uit Oost-Duitsland tegen 1994 en 

het recht om deel uit te maken van allianties. 

Wat horen we nu in de wandelgangen van de Russen in Oekraïne bij monde van de minister 

van Buitenlandse Zaken Lavrov: 

The Russian Ministry of Defense publishes materials on the implementation of the military 

biological programs of the United States and its NATO allies on the territory of Ukraine. The 

military department shows documented information about: 

(1) Transfer of biomaterials from Ukrainian laboratories to Australia and Germany; 

 

SCENARIO OORLOGSVERKLARING 

De BRiD-constructie zou volgens het Zwei plus Vier verdrag weer soeverein zijn. Niets is 

minder waar. In de eerste plaats wordt gedicteerd van welke omvang de Duitse strijdkrachten 

mogen zijn. Daarnaast is de Bondskanselier gebonden aan de instructies van de drie bezettende 

machten. Het is duidelijk dat de Duitse GmbH de kastanjes uit het vuur moet halen namens de 

aandeelhouders. Duitsland verbreekt twee staats- en verdragsontbindende clausules, namelijk 

(1) het wapenstilstandsverdrag van 1945 en (2) het Zwei plus Vier verdrag van 1990/1991. Dat 

doet men door wapenleveranties aan Oekraïne en het overnemen van Bacteriologische 

strijdwapens van de Verenigde Staten.  

Is de Duitse Bondskanselier nu zo dom of werkt hij in opdracht? We denken het laatste, 

vanwege de beruchte “Kanzlerakte”. De bezettende mogendheden houden daarmee 

zeggenschap over de Duitse media, de Duitse geheime diensten, de partijpolitiek en de Duitse 

goudvoorraden, ongeacht waar die zijn opgeslagen.  

Omdat het Russische offensief in Oekraïne lijkt te zijn vastgelopen, worden massaal wapens en 

munitie aangeleverd. Daarnaast infiltreren groepen huurlingen West Oekraïne en worden via 

Turkije ISIS terroristen binnengesmokkeld. Acties die grotendeels worden gefaciliteerd door 

de samenwerking van de beide nazi regimes in Kiev en Berlijn. Duitsland heeft zich in de 

vuurlinie van Vladimir Putin gepositioneerd. Door de hysterische en oorlogszuchtige 

massamedia ontgaat vrijwel iedereen de realiteit. Ook in Nederland. 

Men zou kunnen redeneren dat de EU-constructie en de NATO door deze beslissingen mee de 

oorlog in wordt getrokken. Wie goed oplet ziet, dat dit niet het geval is. Er wordt omzichtig met 

de realiteit omgegaan.  

Het wapenstilstandsverdrag met onder andere de USSR van 9 mei 1945 is de facto eenzijdig 

door Bondskanselier Olaf Scholz opgezegd. De Duitsers zijn weer in directe oorlog met 

Rusland. Paragraaf 80 van het Duitse wetboek van strafrecht zou hiervoor in levenslange 

gevangenisstraf hebben voorzien, maar dit artikel is net op tijd door de Bondsdag geschrapt. De 

wet zal moeten worden hersteld om het recht te laten zegevieren. 



De Geallieerde Controle Raad 

Het hoogste doel van de Geallieerde Controleraad in de naoorlogse periode was het in politieke 

praktijk brengen van de Overeenkomst van Potsdam. Dit omvatte vooral de intrekking van alle 

nationaalsocialistische wetten, de processen van Neurenberg en de denazificatie. Er mocht geen 

oorlogsgevaar meer zijn vanuit Duitsland. De Controleraad gaf instructies aan de militaire 

opperbevelhebbers in de afzonderlijke bezettingszones. Berlijn was rechtstreeks ondergeschikt 

aan de Geallieerde Controle Raad als het centrale punt. 

Onder het voorzitterschap van Rusland als rechtsopvolger van de USSR zal de Controle Raad 

de verdragspartners mededelen, dat het nieuw opgestane nazi regime in Berlijn tot de orde moet 

worden geroepen en Rusland haar verdragszone (de voormalige DDR) weer zal bezetten en het 

regime afzetten. Ook in West Duitsland zal een zuivering moeten plaatsvinden en ook zal 

SHAEF-wetgeving worden uitgeoefend. SHAEF gaat uit van de Republiek Weimar grenzen 

van 1937.  

De toestand ten tijde van de wapenstilstand zag er als volgt uit: 

 

Oostenrijk is volgens bovenstaande kaart bezet door de Sovjet Unie, de Verenigde Staten, het 

Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Door alle troepen weg te halen en het land een neutrale status 

te geven (geen lid van de NATO) is Oostenrijk nooit onder de Geallieerde Controle Raad 

geschoven. Het Duitse Ruhrgebied werd bestuurd door de “Internationale Ruhrbehörden”, de 

VS, UK, Frankrijk en de drie Benelux-landen. De Sovjet Unie was daar destijds fel op tegen, 

werd er totaal buiten gelaten, dus in plaats van de Benelux-landen kan Rusland zitting nemen.  



In 1951 werd dit Ruhr Statuut omgezet in het EGKS Verdrag, de voorloper van de EEG, 

voorloper van de EU-constructie.  

https://www.geschichte-abitur.de/lexikon/uebersicht-nachkriegszeit/alliierter-kontrollrat  

Door de opzichtig flagrante schending van het wapenstilstandsverdrag en de overtreding ten 

aanzien van de ABC-wapens clausule worden beide verdragen voor wat betreft de 

Bondsrepubliek teruggedraaid.  

De Bondsrepubliek Duitsland is alsdan opgeheven.  

De EU-constructie houdt derhalve noodgedwongen op te bestaan. 

De NATO is haar bestaansrecht en machtsbasis kwijt en wordt ontmanteld. 

Omdat Polen opzichtig pertinent NIET heeft meegewerkt aan de bewapening van Oekraïne (zie 

de weg gesmokkelde Mig-29’s naar de VS basis Ramstein) blijft dit land vooralsnog als staat 

intact, maar zal moeten toestaan dat Russische troepen vrije doorgang hebben naar zowel 

Duitsland alsook de Oblast Kaliningrad. Polen zal de NATO en de EU-constructie moeten 

verlaten. De door Polen bezette Duitse gebieden zullen onder bestuur van de Controle Raad 

worden gebracht.  

https://www.geschichte-abitur.de/lexikon/uebersicht-nachkriegszeit/alliierter-kontrollrat


In Deel 3 van dit drieluik komt de positie van de STAAT DER NEDERLANDEN aan de orde. 

De STAAT is geregistreerd in Washington D.C., maar het Grondgebied Nederland valt onder 

SHAEF-wetgeving. Wat zou er gebeuren.  

 

Duitse wapenleveranties: 

March 8, 2022. deliveries of German Panzerfaust 3 to Ukrainian units near Kiev. 

transportation is carried out by civil vehicles. 

 

We zodoende zijn terug bij 8 mei 1945, de dag voor de ondertekening van de wapenstilstand.  



Vladimir Putin – Het Grote Plan (3 / 3) 

 

Het laatste deel over de analyse van het Grote Plan en de consequenties voor Nederland. 

Eerst de actualiteiten van de dag. Gebeurtenissen volgen elkaar nu in razend tempo op.  

President Putin heeft in enkele videoboodschappen de volgende uitspraken gedaan:  

“Wat de landen betreft die Rusland en zijn economie vijandig gezind zijn, weten wij dat zij hun 

burgers zeggen dat zij zich moeten voorbereiden op moeilijke tijden en koudere winters. Zij 

gebruiken de sancties die zij ons opleggen om te verklaren waarom het leven in hun landen 

slechter wordt, terwijl Rusland al zijn verplichtingen nakomt. Wat bijvoorbeeld de 

bevoorrading van Europa met energie betreft, zien wij de olie- en gasprijzen overal ter wereld 

stijgen. We zien ook dat olie en gas uit Rusland van de Amerikaanse markt worden geweerd. 

We zien de hoogste inflatie in de VS in zijn hele geschiedenis. Dus proberen ze ons de schuld te 

geven van hun fouten.” 

“Sommige landen protesteren tegen mij en noemen mij een moordenaar en Hitler, maar zij zien 

niet dat ik tegen het nazisme vecht. Ik geef de mensen die vandaag tegen mij zijn niet de schuld, 

want de mensen hebben geen schuld. Sommige media zijn erin geslaagd om mensen met hun 

leugens te manipuleren en tegen mij op te zetten, maar de dingen zijn niet zoals ze lijken te 

zijn.“ 

Rusland pompt nog steeds ongelimiteerd olie en gas naar Duitsland en Europa. En zo moet het 

blijven, tenminste als het aan Putin ligt. Hij wil de energieleveranties in stand houden, ook 

welke via Oekraïne worden geleverd. Ondanks de ongekende sancties van het Westen:  

“Wij voldoen aan al onze energievoorzieningsverplichtingen. Wij leveren alles wat wij moeten 

leveren en Europa is de belangrijkste afnemer van Russische energiebronnen.” 

Dit is verre van oorlogszuchtige taal, doch meer een rechtstreeks appèl aan ons, de Europese en 

Amerikaanse burgers om de huidige regeringen te beoordelen op de gevolgen van hun daden, 

niet op wat de gecontroleerde media in hun opdracht aan leugens rondbazuinen. Daarmee 

vormen die media een ongekende barrière voor de mensen en houden het echte nieuws bij hen 

weg. Voor iedere dagelijkse lezer op de Binnenlandsche Bataafsche Courant kijken er naar 

schatting 100.000 Nederlanders naar de TV, waar volstrekt GEEN genuanceerd en eerlijk 

nieuws meer vandaan komt.  

Enkele opvallende ontwikkelingen die ergens toe zouden moeten leiden: 

1. Rusland koppelt zich op 11 maart 2022 van het Internet af, lees: CERN/Darpa; 
2. Rusland koppelt vanaf 11 maart 2022 de Roebel aan de goudprijs; 
3. Rusland heeft op 11 maart 2022 een speciale vergadering van de VN belegd om de biowapen 

vondsten van de VS in Oekraïne te presenteren; 
4. Rusland wordt op 11 maart 2022 van het internationale betalingsverkeer (SWIFT) afgesloten. 



Russische bronnen melden dat “vrijdagavond een mooie avond voor een wereldwijde 

gebeurtenis en dat er geen weg terug meer is; Rusland zal zich nooit aan de NATO 

onderwerpen….” 

In Duitsland (Hannover, Karlsruhe, Stuttgart) zouden Russische troepen zijn gesignaleerd en 

burgemeesters de opdracht hebben gekregen alle beperkende en verplichtende maatregelen te 

annuleren en zich voor “Justitie” beschikbaar te houden. Niet bevestigd. Maar er komen wel 

vaker “niet bevestigde” geruchten uit. Ondertussen zijn er ook Russische motorbenden in 

Duitsland gearriveerd om vastzittende Russische truckers te helpen.  

Ondertussen in New York….. 

Medewerkers van de Verenigde Naties hebben de stringente instructie gekregen dat de 

zuiveringsoperatie in Oekraïne geen “oorlog” of “invasie” mag worden genoemd. Waarom 

blèren de media dan nog steeds dat er oorlog is, Putin moet worden geliquideerd en dat Rusland 

overal de schuld van moet krijgen? Het wordt de hoogste tijd dat de oude propagandistische 

nepmedia (inclusief social media) wettelijk het absolute zwijgen op wordt gelegd wegens 

opruiing en leugens. Facebook en Instagram laten toe dat wordt opgeroepen om Putin te 

vermoorden, maar over biowapens mag niets worden vermeld?  

 

SCENARIO NEDERLAND 

Terug naar het Grote Plan.  

Lezers van deze krant weten inmiddels wel dat Nederland in 1945 niet is bevrijd en weer 

soeverein verklaard. De Duitse Wehrmacht heeft gecapituleerd en de Canadezen hebben 

militair gezag op het grondgebied gevestigd en overgedragen aan een ongekozen staatshoofd 

en een ongekozen Staten Generaal. De bevolking is niets gevraagd, werd klaargestoomd om 

Indië te herbezetten en het puin in Nederland te ruimen.  

Na de inval van nazi Duitsland op 10 mei 1940 had de regering slechts 3 dagen nodig om te 

vluchten en werd op 15 mei 1940 door de Nederlandse Stijdkrachten gecapituleerd. Het 

Koninkrijk was grondwettelijk opgeheven, vanwege Artikel 21 GW 1938:  

 



Het was vrij eenvoudig: rechtsvoorganger was de Bataafse Republiek, maar deze moest al op 

18 mei 1940 al weer ondergronds, omdat de Staten Generaal in de Haagse Ridderzaal een 

nieuwe Reichskommissar kozen om het landsbestuur voort te zetten. Arthur Seyss-Inquart was 

zijn naam, het Nederlands grondgebied werd ingelijfd bij het Derde Rijk.  

Op 9 mei 1945 capituleerde de Duitse Wehrmacht en gold voor het Duitse grondgebied volgens 

de grenzen van de Weimar Republiek 1937 Militair Gezag: de SHAEF wetgeving. Ook voor 

Nederland, want op 5 en 6 mei 1945 is in Wageningen niet door het Duitse leger gecapituleerd, 

maar een ontwapeningsprocedure in ontvangst genomen, welke is uitgevoerd zonder 

tussenkomst van de Nederlandse autoriteiten.  

Er heeft geen overdracht van soevereiniteit plaatsgevonden en de Staten Generaal heeft de 

inlijving van 18 mei 1940 niet ongedaan gemaakt door de Reichskommissar te vervangen door 

een rechtsopvolger. Derhalve is vanaf 9 mei 1945 SHAEF wetgeving van toepassing, zoals deze 

ook van toepassing is op het bezette Duitse grondgebied.  

De Geallieerde Controleraad had geen jurisdictie over het Nederlandse deel van bezet 

Duitsland, zoals het die wel had over bijvoorbeeld Nordrhein Westfalen en het Ruhrgebied. 

Nederland heeft vanaf die dag geopereerd in een gezagsvacuüm, zonder soevereiniteit en door 

middel van ongeldige wetgeving. Nederland is in het Zwei plus Vier Verdrag niet specifiek 

genoemd, zoals de Duitse Länder wél zijn genoemd als onderdeel van de eenwording. Omdat 

er geen soevereiniteitsoverdracht heeft plaatsgevonden is Nederland nog steeds onder vreemd 

bestuur, waargenomen door de onderneming STAAT DER NEDERLANDEN te Washington 

D.C. met een incompetent management, die orders opvolgt van vreemde mogendheden of 

agenten daarvan.  

Omdat Nederland dus nog steeds deel uitmaakt van bezet Duitsland, doch onder een eigen 

regime acteert, geldt bij twijfel de SHAEF wetgeving en is de Geallieerde Controleraad de 

hoogste soevereine bevoegdheid.  

Dat betekent ook dat Nederland de wapenstilstand heeft geschonden door wapens te leveren 

aan een lid van de Geallieerde Controleraad: Rusland.  

In het vorige artikel zal de voorzitter van de Geallieerde Controleraad (Rusland) de overige 

leden bijeen moeten roepen en maatregelen treffen tegen de staten die de wapenstilstand hebben 

verbroken en daarmee in oorlog zijn met Rusland. Het verbreken van de overeengekomen 

wapenstilstand is een ernstige schending van het volkerenrecht.  

Ook Nederland (de STAAT) is rechtstreeks in oorlog met Rusland. 

De consequenties zijn desastreus. 

De VS en Engeland zijn als lid van de Controleraad beiden in staat van faillissement. Het 

essentiële deel van de Amerikaanse strijdkrachten is onder controle van de NESARA Groep. 

Waarschijnlijk is dit in het Verenigd Koninkrijk ook zo. Frankrijk is wellicht nog in het proces 

van overname, we gaan dat merken op het moment dat de presidentsverkiezingen zullen worden 

vervalst om Macron aan de macht te houden. De enige stabiele factor is dus Rusland, met als 

consequentie dat Rusland het DDR-gedeelte van Duitsland inclusief Berlijn weer onder 

controle krijgt en de rest (inclusief Nederland) onder controle van het geallieerde militair gezag 

staat: SHAEF wetgeving. 



Geallieerde troepen, inclusief de Russische nemen de macht over in Berlijn, in alle Duitse 

Länder en in Nederland.  

Er wordt door de Geallieerde Controleraad een Hoge Commissaris aangesteld, die de STAAT 

moet afwikkelen en de nieuwe Volksregeringen door verkiezingen moet organiseren. 

De regimes in Berlijn en Den Haag zullen onmiddellijk worden verwijderd.  

De strijdkrachten worden onder gezag van de geallieerden geplaatst, in casu de Geallieerde 

Controleraad. 

Alle overige staatsagenturen worden gedepolitiseerd, gedemilitariseerd, gedenazificeerd en 

ontwapend.  

De grondgebieden van Duitsland en Nederland zullen worden gezuiverd (gedenazificeerd) van 

de plegers van overtredingen van het oorlogsrecht.  

De grondgebieden van Duitsland en Nederland worden teruggetrokken uit de NATO, de EU en 

de VN en soeverein verklaard onder een nieuw te kiezen Volksregering.  

Het Nederlandse overheidsapparaat teruggebracht naar 10% van de huidige kolossale omvang, 

met ontneming van ALLE soorten van bevoegdheden. Overheidsagenten (ambtenaren) hebben 

geen enkel gezag meer.  

Bedrijven die hebben meegewerkt aan de bevoorrading van Oekraïne zullen worden 

ontmanteld.  

Zoals gezegd: de consequenties zijn desastreus en het verbreken van de wapenstilstand door de 

STAAT heeft het einde van die STAAT tot onherroepelijk gevolg. De Nederlanders op het 

grondgebied zijn weer soeverein en maken vredesverdragen met de Duitse bevolking, waar wij 

immers als volk nog steeds mee in oorlog zijn. 

Door de invoering van de wet NESARA zijn Nederlanders van al hun schulden af en wordt een 

aan het goud gekoppelde nieuwe Gulden ingevoerd. Belastingen worden afgeschaft. Een nieuw 

rechtssysteem wordt ingesteld. Het medische kartel wordt ontmanteld en schuldigen aan 

genocide onderworpen aan Militair recht. 

Het zelfverklaarde regime, ongekozen, kwaadaardig, nazi-sympathisanten en onwettig…. 

DOELWIT……Kijk er nog maar even goed naar, het kan nu nog: 



 

Het WEF klasje landverraders. 


